
Teste os seus 
conhecimentos 
sobre as 
serpentes

Faixa etária: a partir dos 12 anos.



Olá!
 
Agora que você já leu o material informativo sobre serpentes, preparado pela equipe 
de educação ambiental da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, gestora 
do Jardim Zoológico, você está pronto para nos ajudar na missão de contribuir para 
preservação das serpentes. Mas, será que você aprendeu direitinho sobre esses 
animais? Vamos ao desafio?

No final deste material, estarão disponíveis as respostas corretas, para que você 
verifique quantas você acertou e qual o seu nível de conhecimento! 

Boa sorte!  



1. Nome da Classe de animais a qual as serpentes pertencem:

a. (    ) Anfíbios                         b. (    ) Répteis

2. Quanto ao hábito alimentar, as serpentes são denominadas:

a. (    ) Carnívoras                     b. (    ) Onívoras

3. Serpente que possui um “chocalho” na ponta da cauda:

a. (    ) Jiboia                              b. (    ) Cascavel

4. As serpentes que, além de produzir veneno, possuem dentes com canais para
    injetá-lo na presa no momento da picada, são chamadas:

a. (    )  Venenosas                   b. (    ) Peçonhentas



5. Os animais, assim como as serpentes, que necessitam de fontes externas de calor 
para regular a temperatura do próprio corpo, são chamados:

a. (    ) Endotérmicos                        b. (    ) Ectotérmicos

6. O principal sentido usado pelas serpentes para se orientar e explorar o ambiente é:

a. (    ) Olfato                                       b. (    ) Visão

7. Serpentes constritoras são aquelas que matam sua presa por estrangulamento e 
asfixia e/ou por interrupção da circulação sanguínea. Como exemplos, destacam-se:

a. (    ) Jiboia e sucuri                       b. (    ) Cascavel e jararaca

8. Serpente que quando se sente ameaçada, expulsa com força o ar dos pulmões, 
produzindo um ruído denominado “bafo”:

a. (    ) Suaçuboia                            b. (    ) Jiboia



Olá pessoal, chegou o momento de conferir as respostas e verificar os resultados:

Se você acertou de 1 a 3 questões
Não fique triste!... Sugerimos que você leia 
novamente as informações sobre as serpentes. 

Se você acertou entre 7 e 8 questões
Parabéns! Você se saiu muito bem. 

Se você acertou de 4 a 6 questões
Dar para perceber que você se esforçou bastante. Da próxima 
vez, sugerimos que tenha mais atenção, tanto na leitura das 
informações quanto das questões a serem resolvidas. 

Agora, que você conhece um pouco mais as serpentes, ajude a preservá-las.

Respostas: 1.b; 2.a; 3.b; 4.b; 5.b; 6.a; 7.a; 8.b
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